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O caminho para
a era smart
A popularidade dos celulares inteligentes e o volume de aplicações
disponíveis no mercado indicam a difusão da plataforma dos
smartphones no segmento corporativo

P
ara funções pessoais
ou profissionais, os
aplicativos para a
plataforma de
smartphones crescem a
uma razão exponencial.

Apenas a Applestore, da Apple, soma
mais de 27 mil aplicativos. E outros
fabricantes correm atrás do prejuízo, a
exemplo da Blackberry e a Nokia que
anunciaram suas lojas, e mesmo a
gigante Microsoft que deve caminhar
neste sentido. É certo que a diversidade
de equipamentos e de sistemas
operacionais ainda é um entrave para
;um maior investimento em todos os
níveis, porém o barateamento do
hardware e o desenvolvimento ou
adaptação acelerada de aplicativos
corporativos são motores potentes para
a plataforma.

"É possível observar que os
smartphones são ferramentas
importantes na confluência de TI e
telecom. Sua disseminação tem
crescido muito, e não apenas porque
o preço dos equipamentos diminuiu.
Suas funcionalidades melhoraram e
existem mais possibilidades de
aplicativos para a plataforma",
corrobora Marcelo Conde, presidente
da Spring Wireless, companhia de
mobile business que atende a mais
de 220 clientes corporativos, com
200 mil usuários móveis e em 30
países. Ele revela ainda que o TCO
:(custo total de propriedade) também
é um argumento importante em um
projeto móvel, ao garantir que uma
aplicação portada em um smart é
40% menor que em um PC.

A diferença entre as plataformas
de PCs/notebooks e aparelhos móveis
está se estreitando. "O celular, e

especialmente os smartphones, se
tornaram computadores de fato. E não
ficamos mais totalmente atrelados ao
que as operadoras de telecom fazem,
embora elas sejam importantes no
comércio de equipamentos com
menor custo. A cultura mobile está se
disseminando entre as corporações'',
garante Ado Fonseca, sócio fundador
da MobiMarket.

Migrar é preciso
Entre os clientes da empresa estão

a seguradora Mapfre que montou um
mobile site para que seus clientes
tenham acesso a novidades sobre
produtos e serviços, e click to call para
as diversas centrais de atendimento,
entre elas a Assistência 24h, o
Atendimento ao Consumidor e o SAC
do Cartão Club Mapfre. Ou ainda o
jornal O Estado de São Paulo que
permite aos usuários acompanhar em
tempo real todas as notícias que

acontecem no Brasil e no mundo nos
aparelhinhos. "São feitos de mil a dois
mil downloads por dia do aplicativo
alocado na Applestore, e já existe até
mesmo um patrocinador, um banco,
para o serviço", revela Fonseca.

Mesmo desenvolvedores do
mundo de TI também migram suas
soluções para a plataforma. A brasileira
Sênior Sistemas, conhecida pelo seu
sistema de ERP, montou uma parceria
com a MobiOn Tecnologia,
especializada em sistemas de
integração baseados em SOA
(arquitetura orientada a serviços) e BPM
(gerenciamento de processos de
negócios). O acordo permite que seus
usuários acessem os sistemas da
Sênior em qualquer hora e lugar, por
meio de um smartphone equipado com
Windows Mobile.

A tecnologia, chamada MobiOn
Connect, viabiliza o acesso e a
operação remota de todas as
funcionalidades disponíveis nos
sistemas de gestão empresarial, de
pessoas, de acesso e de segurança da
Sênior, com funções como consulta,
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cadastros, atualizações, aprovações e
relatórios, entre outros.

Outra vertente é a ligada
diretamente ao trabalho com forças de
vendas. A MicroStrategy, por exemplo,
portou o seu sistema de BI para a
plataforma. "O smartphone está mais
robusto e permite aplicações em larga
escala e de maior densidade. O
potencial é grande e interessante para
nós no Brasil", admite Flávio Bolieiro,
vice-presidente da América Latina da
empresa, para quem é totalmente
transparente e automática a
implementação do novo canal, o smart,
na visibilidade do aplicativo.

Canais abertos
E existe ainda a montagem de

pacotes corporativos criados por
desenvolvedores de soluções e
operadoras de telecom. A Seal
Sistemas, que atua há 20 anos no
mercado de soluções dedicadas a
processos de automação, como
código de barras, coletores de dados,
redes sem fio e RFID (identificação
por radiofreqüência), anunciou
recentemente uma parceria com a
Claro para oferecer a tecnologia de
mobilidade aos segmentos de
indústria, logística, varejo e serviços.
O acordo prevê a comercialização de
coletores de dados e srnartphones
fornecidos pela Seal juntamente com
um plano de minutos para acesso à
internet, disponibilizado pela
operadora de celulares.

"O mercado está em seu estágio
inicial de maturidade, mas a curva é
bem pronunciada para uma futura
adoção em massa. A tecnologia está
mais estável e robusta, os preços
mais acessíveis e já temos cases de
referência para sustentar o contato
com novos clientes. Vários
segmentos verticais da economia
estão investindo", argumenta
Fernando Claro, vice-presidente da
Seal, Na divisão de negócios entre
coletores e smarts, o primeiro é
voltado para o trabalho em
ambientes como chão de fábrica,
enquanto o segundo se dedica a
aplicações que necessitem de maior
capacidade de processamento.

Um sinal claro da maior
disseminação dos srnartphones é que
eles podem ser adquiridos até mesmo
por meio de distribuidores tradicionais
de TI, como a Tech Data. "Buscamos
uma alternativa para nossos

equipamentos e escolhemos um canal
diferente. Temos pouco conhecimento
desse mercado, mas buscamos um
especialista que é a TD", garante Luis
Eduardo Gonzaga, gerente nacional de
vendas indiretas da Sony Ericsson, cujo
produto comercializado é o smartphone
X1, da categoria Xperia.

Mais e melhores aplicações
É evidente que a aplicação mais

comum na plataforma ainda é o bom e
velho e-mail, mas isto tende a se
sofisticar. "Acredito em aplicações de
maior análise e voltadas para o
business, como BI", explica Boliero, da
MicroStrategy, puxando a "brasa para a
sua sardinha", como diriam os antigos.

Sem contestar, Conde, da Spring,
fala em muita coisa migrada para a
automação de força de vendas, corno

CRM, e aplicações customizadas para
os segmentos de Governo e serviços
financeiros, com aplicações híbridas
voltadas para pessoas físicas e
jurídicas. "Os funcionários das
empresas querem combinar requisitos
de seu uso comum com o da empresa
- temos clientes que gastam de 70% a
80% do tempo de acesso em smarts e
20% em PCs. Algumas empresas, que
ainda não tinham migrado para
notebooks, não vão passar nem por
essa fase, indo direto para o
smartphone", conclui o executivo.

Entre as verticais da economia,
bancos e seguradoras tendem a fazer
investimentos mais robustos,
seguidos por empresas do setor de
Utilities e serviços em geral,
principalmente aquelas que fazem
manutenção ou possuem grandes
equipes comerciais. "O Governo
também pode ser urna área
importante em breve", admite Conde.

E a tal da crise, como pode afetar
esse mercado? Para Conde, a crise
pode ter dois efeitos. O primeiro,
óbvio, é o fato de as empresas
cortarem investimentos em inovação
e novos projetos. Por outro lado.
existe uma demanda crescente e
urgente de como a tecnologia pode
diminuir os custos e isso é possível
com a substituição de um parque
tecnológico mais caro por
smartphones. ''Uma solução em um
PC custa algo entre US$ 3 mil e
US$ 5 mil, já no smart é menor que
mil dólares. E ainda existe uma
justificativa econômica maior: que é a
de quanto mais o usuário fica fora do
escritório mais barata fica a conta",
assegura. (C.F.)

'm conjunto com a operadora Claro, a Seal passa a fornecer soluções de
mobilidade empacotadas com acesso à Internei por melo de redes 3G e GPRS
Edge. O objetivo é ampliar a mobilidade dos usuários de coletores de dados e

srnartphones em segmentos específicos, como indústria, logística, varejo e serviços,
A Seal conta ainda com a colaboração de desenvolvedores parceiros para a

elaboração de sistemas e também para auxiliar na indicação de novos clientes, assim
como na divulgação da parceria. E todas as atividades de atuação conjunta das empresas
serão centralizadas na Seal.

"Esse projeto surgiu de um fato bem evidente. Somos conhecidos por trabalhar no
mercado de aplicações profissionais entre quatro paredes e resolvemos sair para redes
WANs, enquanto a Claro queria fazer o caminho inverso. Como eles não têm a
especialidade em soluções e em processos, nos complementamos muito bem.
Empacotamos o acesso deles com nossas soluções, e podemos oferecer tanto para
grandes empresas como pequenas e médias", garante Fernando, da Seal.

"Os
funcionários
das empresas
querem
combinar
requisitos de
seu uso
comum com o
da empresa -
ternos clientes
que gastam de
70% a 80° do
tempo de
acesso em
smarts e 2090
em PCs"
MARCELO
CONDE, DA
SPRING
WIRELESS
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